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AÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C LC 75/93,
ART. 62, IV. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §3º).
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 89 DA
LEI Nº 9.099/95 E 77 DO CP. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO.

1. Crime de estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Ré que recebeu
indevidamente valores do programa bolsa-família por meio de artifícios
fraudulentos.

2. O Procurador da República ofereceu a proposta de suspensão condicional do
processo, não exigindo a devida reparação dos danos, qual seja, a devolução
dos valores recebidos de forma ilícita pela ré, em atendimento ao requisito
exigido pelo artigo 89, §1º, I da Lei 9.099/95.

3. Discordância do Juiz Federal, por entender no sentido de que a ré tem que
ressarcir os danos, uma vez que se trata condição legal para o deferimento do
benefício, salvo a impossibilidade da fazê-lo, o que não é o caso. Autos
remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC 75/93.

4. Os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP estabelecem requisitos objetivos e
subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão condicional do
processo. 

5. Requisito objetivo: pena mínima cominada ao crime não pode superar 1 ano.
No caso, a pena mínima do crime de estelionato majorado, previsto no artigo
171, §3º do Código Penal, é de 1 ano e 4 meses, com a exasperação mínima de
1/6 do crime continuado a pena restaria no patamar de de 1 ano, 6 meses e 9
dias. Todavia, aplicando-se a minorante do art. 171, §3º, c/c art. 155, §2º, ambos
do CP, esse requisito objetivo encontra-se preenchido, de modo a não incidir a
Súmula nº 723/STF.

6. A minorante do art. 171, §3º c/c art. 155, §2º, ambos do CP, denominada pela
doutrina como estelionato privilegiado, é de observância obrigatória pelo juiz
terceira fase da aplicação da pena privativa de liberdade para a correta
dosimetria, sendo considerada para a concessão do benefício da suspensão
condicional do processo.

7. Ainda, a reparação do dano é a primeira (e mais importante) das
condições a serem impostas ao acusado para a suspensão do processo.
Nesse sentido é o entendimento da Egrégia 2ª CCR (Precedente nº
0000875-28.2017.4.01.3906, julgado em 28.01.2019, 733ª Sessão) e do
Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 421.280/PA, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
04/10/2018, DJe 15/10/2018; AgRg no RHC 91.265/RJ, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018. O não
preenchimento dessa condição impede o oferecimento da benesse pelo
Ministério Público Federal, devendo a persecução penal prosseguir.
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FLS.______
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8. Para além, devem estar preenchidos os requisitos subjetivos para a
concessão do benefício, entre eles, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias
autorizem a concessão do benefício, in casu, fazendo jus a ré.

9. Devolva-se os autos ao juízo de origem, com a devida notificação ao
Procurador oficiante para análise da possibilidade de oferecimento da
suspensão condicional do processo, impondo à ré como condição da concessão
do benefício a devida reparação do dano. Caso o membro oficiante do MPF, se
valendo da prerrogativa de sua independência funcional, entenda não ser
cabível a referida reparação, deve o feito ter o regular prosseguimento.

Trata-se de ação penal ajuizada contra GÉSSICA DA SILVA

FILIPONE DA CRUZ pela prática do crime de estelionato majorado, tipificado no

artigo 171, §3º, do Código Penal.

A acusada, no período entre abril de 2015 e setembro de 2016,

obteve para si vantagem ilícita, consistente em percepção de benefício do

programa social bolsa família, de forma fraudulenta  (fls. 08/14).

O il. Procurador da República Renato Rezende Gomes ofereceu a

suspensão condicional do processo, sob os seguintes argumentos:

“Além disso, como o delito foi cometido em detrimento de entidade de direito
público, tem-se a presença da majorante do §3º do artigo 171, que eleva a pena
do estelionato (caput) em 1/3 (um terço). 

Diante desse cenário, restaria inviabilizado, em tese, o oferecimento da
suspensão condicional do processo, uma vez que ausente um de seus requisitos
objetivos: “pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano” (artigo 89, caput,
da Lei nº 9.099/95). 

Soma-se a isso a vedação trazida pelo verbete sumular 723 do STF: “Não se
admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da
pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for
superior a um ano.

Não obstante, o parágrafo 1º do artigo 171 do Código Penal estabelece que,
sendo o denunciado primário e de pequeno valor o prejuízo, pode-se aplicar o
disposto no artigo 155, § 2º, do mesmo diploma legal. Este dispositivo, por sua
vez, prevê causa especial de redução da pena de 1/3 a 2/3, aplicação apenas da
pena de multa ou substituição de pena de reclusão pela de detenção.

Desse modo, aplicando-se ao caso a diminuição máxima de pena prevista no
artigo 155, § 2º, do CP (dois terços), a medida despenalizadora da suspensão
condicional do processo retoma o seu requisito objetivo, não encontrando,
também, óbice no teor da súmula 723 do STF.

Em prosseguimento, a quantia equivalente a pequeno valor, previsão do § 2º do
artigo 155 do CP, deve obedecer o parâmetro estipulado pela Resolução nº 181,
de 07 de agosto de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, para a
admissão do acordo de não-persecução penal (artigo 18, § 1º, inciso II), ou seja,
inferior ou igual a 20 salários-mínimos.” (fls. 12/13.)
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A MMª. Juíza Federal Priscilla Mielke Wilckert Piva, pela falta de

previsão na proposta ofertada pelo MPF do ressarcimento aos danos suportados

pela União, entendeu que não é cabível a suspensão condicional do processo (fl.

31/32).

Os autos foram remetidos à 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP

c/c art. 62, IV, da LC 75/93.

É o relatório.

De início, cumpre ressaltar: “O juiz não é parte e, portanto,

inadmissível, em princípio, ex vi art. 89 da Lei nº 9.099/95 c/c os arts. 129, inciso I

da Carta Magna e 25, inciso III da LONMP, que venha a oferecer o sursis

processual ex officio ou a requerimento da defesa” (STJ – Quinta Turma, HC

200800269215, Relator Min. FELIX FISCHER, DJE 01/06/2009)

Assim, imprescindível é o assentimento do Ministério Público para a

concessão da suspensão condicional do processo ou da transação penal,

benefícios estreitamente conectados à titularidade da ação penal pública, que a

Constituição lhe confiou privativamente (CF, art. 129, I).

Entre os precedentes do Supremo Tribunal Federal destaco:

HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIICADO,
DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENDIDO
DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89
DA LEI Nº 9.099/95) OU À SUSPENSÃO DA PENA (ART. 77 DO CP). ORDEM
DENEGADA. O benefício da suspensão condicional do processo não traduz
direito subjetivo do acusado. Presentes os pressupostos objetivos da Lei nº
9.099/95 (art. 89) poderá o Ministério Público oferecer a proposta, que ainda
passará pelo crivo do magistrado processante. Em havendo discordância do juízo
quanto à negativa do Parquet, deve-se aplicar, por analogia, a norma do art. 28 do
CPP, remetendo-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 696/STF).
Não há que se falar em obrigatoriedade do Ministério Público quanto ao
oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo. Do contrário, o
titular da ação penal seria compelido a sacar de um instrumento de índole
tipicamente transacional, como é o sursis processual. O que desnaturaria o
próprio instituto da suspensão, eis que não se pode falar propriamente em
transação quando a uma das partes (o órgão de acusação, no caso) não é dado o
poder de optar ou não por ela. Também não se concede o benefício da suspensão
condicional da execução da pena como direito subjetivo do condenado, podendo
ela ser indeferida quando o juiz processante demonstrar, concretamente, a
ausência dos requisitos do art. 77 do CP. Ordem denegada. (HC 84342, Relator
Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 12/04/2005, DJ 23/06/2006
PP-00053)
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Transação penal homologada em audiência realizada sem a presença do
Ministério Público: nulidade: violação do art. 129, I, da Constituição Federal. 1. É
da jurisprudência do Supremo Tribunal - que a fundamentação do leading case da
Súmula 696 evidencia: HC 75.343, 12.11.97, Pertence, RTJ 177/1293 -, que a
imprescindibilidade do assentimento do Ministério Público quer à suspensão
condicional do processo, quer à transação penal, está conectada estreitamente à
titularidade da ação penal pública, que a Constituição lhe confiou privativamente
(CF, art. 129, I). 2. Daí que a transação penal - bem como a suspensão
condicional do processo - pressupõe o acordo entre as partes, cuja iniciativa da
proposta, na ação penal pública, é do Ministério Público. (RE 468161, Relator Min.
SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 13/03/2006, DJ
31/03/2006 PP-00018)

No mérito, os arts. 89 da Lei nº 9.099/95 e 77 do CP estabelecem

requisitos objetivos e subjetivos para o deferimento do benefício de suspensão

condicional do processo. O primeiro requisito objetivo consiste na pena mínima

cominada ao crime, que não pode superar 1 ano.

No caso, a pena mínima do crime de estelionato majorado, previsto

no artigo 171, §3º do Código Penal, é de 1 ano e 4 meses, com a exasperação

mínima de 1/6 do crime continuado a pena restaria no patamar de de 1 ano, 6

meses e 9 dias. Todavia, aplicando-se a minorante do art. 171, §3º, c/c art. 155,

§2º, ambos do CP, esse requisito objetivo encontra-se preenchido, de modo a não

incidir a Súmula nº 723/STF.

A minorante do art. 171, §3º c/c art. 155, §2º, ambos do CP,

denominada pela doutrina como estelionato privilegiado, é de observância

obrigatória pelo juiz terceira fase da aplicação da pena privativa de liberdade para

a correta dosimetria, sendo considerada para a concessão do benefício da

suspensão condicional do processo.

Todavia, a reparação do dano é a primeira (e mais importante) das

condições a serem impostas ao acusado para a suspensão do processo. Nesse

sentido é o entendimento da Egrégia 2ª CCR (Precedente nº 0000875-

28.2017.4.01.3906, julgado em 28.01.2019, 733ª Sessão) e do Superior Tribunal

de Justiça. Precedentes: HC 421.280/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018; AgRg no

RHC 91.265/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em

27/02/2018, DJe 07/03/2018. O não preenchimento dessa condição impede o
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oferecimento da benesse pelo Ministério Público Federal, devendo a persecução

penal prosseguir nos seus ulteriores termos.

Da mesma forma, a Resolução nº 181, de 07 de agosto de 2017, do

Conselho Nacional do Ministério Público, exige a reparação dos danos para a

admissão do acordo de não-persecução penal (artigo 18, inciso I). Não há nos

autos subsídios para que a ré se exima da responsabilidade de reparar os danos,

tendo em vista que demonstrou ostentar boa condição financeira, inclusive,

fazendo doações para campanhas eleitorais de determinados candidatos citados

nos autos.

Nessa senda, a ausência de reparação do dano, quando a acusada

demonstra condição financeira para tal, impedem a concessão do benefício da

suspensão condicional do processo. 

Nesse contexto, voto pela devolução dos autos a 1ª Vara Criminal

Federal de Chapecó/SC, com a devida notificação ao Procurador oficiante para

análise da possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo,

impondo à ré como condição da concessão do benefício a devida reparação do

dano. Caso o membro oficiante do MPF, se valendo da prerrogativa de sua

independência funcional, entenda não ser cabível a referida reparação, deve o

feito ter o regular prosseguimento.

Com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 09 de julho de 2019.

LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora – 2ª CCR

/w.
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